


 جيـولوجيـة المدينـة المنـورةتقرير عن 
 )ضمن حدود النطاق العمراني(

 حممـد األمحـد اهلـالل

 قطم ادتُّلُخّـا - الطاقٕ الرزِٕ الطُزِٕ يّٕٚ

 
يف َضـ  اققيـّم البس ـْ اـو امل ي ـٕ       املدِهٕ املهـُزٔ ضسٔ ازتقع 

َ ــ  لــُ    مشــا  °42.45العس ّــٕ الطــعُعِٕ خهــد  ــ  خــس    

إىل  366اَ  ازتاا  زُضًا املسزصٓ خو ضط  الحسس اا  ن ، َِرتغسق 96.93°

َازـٕ   نًـا أ. َ ـالسمم اـو اها ًـا القـازٓ َالوـسسآَ ادتـا ، إ        سِحاارت تق326

املطازات ارتضسا٘  شزاخّٕ  وحٕ تػتًس  صزاخٕ الهخّل َحتتُٓ خيٖ ال ثري او

خًــٕ أ ــسٗ. رتوــُ ٕ تس تًـا اــو خًــٕ َلـُدسٔ اُازعيــا املاّٙــٕ اـو     املصزَخـٕ نرــسا 

يف دوـل الػـتا٘ قاعاـٕ اـو     إلًّـا  ز ا َتت ّص   ثسٔ األَعِٕ املُمسّٕ اليت تطّل 

 ٕ َزاًٙـا العدِـد اـو أنـُا  الـرت  اثـل الرت ـٕ الويوـالّٕ          شتتيف ا جتايات شتياـ

الثقّيٕ َارتاّإ َالرت ٕ البسِهّٕ َمرييا، األاس الرٓ عتطو  اضت ساز اـو لحّعـٕ   

 د قا يّتًا ليصزاخٕ.َظتدع  وُ تًا َِصِ تس تًا

َلعل أيم اا ميّص املدِهـٕ املهـُزٔ اـو الهازّـٕ ادتُّلُخّـٕ يـُ َخـُع اذتـسات         

الــث ح الــيت حتــّ   املدِهــٕ اــو زــل ا جتايــات خــدا ادتًــٕ الػــ الّٕ   الربزانّــٕ 

البس ّٕ، َيْ زسٔ َاقم )أَ اذتسٔ الػسقّٕ( َزسٔ الُ سٔ )أَ اذتسٔ البس ّٕ( َاذتـسٔ  

ضتـُ ادتهـُ . َاذتـسات يـْ  ـخُز  اشلتّـٕ            ّهً ا َمتتد  عّدإّ اليت تسادتهُ 

 زانّٕ او  الو األز  إىل الطط .قامتٕ اليُى ت ُنت نتّدٕ انددا  اذت م الرب

   7التقسِسيد  

 ىل تقدِم َ ف خُّلُخْ غاال ملختيف أنـُا  الوـخُز  تقسِس إال اًد  يرِ

ــل     ــرٓ ميثـ ــج الـ ــداٙسٓ الثالـ ــ  الـ ــّ  ارتـ ــ و ستـ ــسٔ ضـ ــٕ   املهتػـ ــدَع اقعازِـ اذتـ

 تمهيـد:
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الوـــخسِٕ  واٙوـــًا تطُزيـــا َنػـــاتًا ََعزاضـــٕ َالع سانّـــٕ لي دِهـــٕ املهـــُزٔ، 

 .املختيإ

 اقلاز ادتُّلُخْ العام7 )الهػأ َالت ُِو َالتطُز(

تقــع املدِهــٕ املهــُزٔ اــو َخًــٕ نرــس خُّلُخّــٕ يف ادتــص٘ الػــ الْ اــو الــدز    

، غـسق  °26.96َ   °96َ طـْ لـُ     مشـا   °42 َ °42العس ْ  ـن  طـْ خـس     

َ التالْ دإى  هّتًا ادتُّلُخّٕ تعترب خـص٘ اـو الرتزّـجل ادتُّلـُخْ العـام ليـدز        

 (.1العس ْ مبا يف ذلك الهػأ َالتطُز َالرتزّجل الوخسٓ )الػ ل

 الدز  الهُ ْ األدسِقْ قحل ت ُى أ دَع الحسـس   زاى الدز  العس ْ اتو 

ــل     ــٕ شاــو املُّضــن )قح ــسٔ    اي 43األمحــس يف  داِ ــُى ضــهٕ(، زّــج زانــت ادتصِ ّ

العس ّٕ ايتس ٕ  واّسٕ إدسِقّا َ ـح ع الهُ ـٕ يف اوـس َأز  الطـُعاى، َزـاى      

حبــس التّــتظ ِاوـــل  ــن ادتصِـــسٔ العس ّــٕ املتوـــيٕ  إدسِقّــا  نـــرا  َ ــن قـــازٔ       

أَزاضّا، َقد زاى ِطيق خيٖ ا اتداع الػسقْ هلرٍ الواّسٕ اضم الدز  العس ْ 

زِخ املػـرت   ـن ادتصِـسٔ العس ّـٕ َالوـاّسٕ األدسِقّـٕ، دقـد        الهُ ْ. َ    التـا 

تعسضــتا ألزــداح خُّلُخّــٕ يااــٕ َزسزــات ت تُنّــٕ ضــخ ٕ مشيــت زسزــات 

َنػـا   سزـانْ ا ثـف    ضـخ ٕ  زدع َ اض إقيّ ْ َتػققات َ ـدَ  دالقّـٕ   

ايُّى  32َخ يّات زت َتعسِٕ  يبت أَخًا يف خوس ال سِتاضْ )أٓ قحل زُالْ 

لــك أٓ يف نًاِــٕ خوــس ال سِتاضــْ، تعسضــت الطحقــات السضــُ ّٕ   ضــهٕ(. َ عــد ذ

الطــ ّ ٕ املُخــُعٔ يف قــا  حبــس التّــتظ لع يّــات تــة َالتــُا٘ نتّدــٕ لتاتسيــا           

 اذتسزات الحانّٕ ليدحا ،  ضّ ا اذتسزٕ ادتُّلُخّٕ األلحّـٕ الـيت َ ـيت إىل    

امل الهًاّٙـٕ  ذزَتًا يف أَا س العوس الث تْ، َزاى هلا عَز زحري يف حتدِـد املعـ  

ليوــاّسٕ العس ّــٕ يف َضــعًا اذتــالْ  اناوــاهلا خــو الوــاّسٕ اقدسِقّــٕ خيــٖ         
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ايّــُى ضــهٕ اضــت. َ ــرلك اناوــل  43ااتــداع أ ــدَع الحســس األمحــس اهــر زــُالْ 

الــدز  العس ــْ نًاّٙــال خــو الــدز  الهــُ ْ َاناوــيت ادتصِــسٔ العس ّــٕ خــو أدسِقّــا،   

ُقــت اذتاضــس َل ــو مبعــد   ضــع   َااشالــت خ يّــٕ الاوــل يــرٍ اطــت سٔ إىل ال  

اقرتنـت خ يّـٕ دوـل ادتصِـسٔ العس ّـٕ خـو أدسِقّـا        َقـد  ضهتّ رتات يف زل ضـهٕ.  

ظ اجتاٍ خقاز  الطاخٕ حبسزٕ ت تُنّٕ عَزانّٕ لواّسٕ ادتصِسٔ العس ّٕ  ع 

خانحّــٕ يف اهــالق التوــاعم َأعت إىل زطــُز َغــقُق أزضــّٕ يف   ضــححت ضــبُلا

نػـا   سزـانْ زثّـف  ـ   الـصاهن الث تـْ        اهطقٕ التحاخد، َتسادق ذلك اـع 

َالس اخْ زّـج تـددقت اذت ـم الحاشلتّـٕ املعسَدـٕ  ـاذتسات يف زـثري اـو املهـالق          

سقْ ليحســس األمحــس اــو الــّ و خهُ ــا َزتــٖ  ــ ع الػــام   خيــٖ لــُ  الطــازل الػــ 

. َقد تددق ادتـص٘ األزـرب اـو محـم اذتـسات الحاشلتّـٕ  ـ   األز عـٕ خػـس          مشا 

م 1423يـ  أَ 322املاضّٕ، َزاى   س تددق  سزانْ اطدل يف ضهٕ ايُّى ضهٕ 

 م(.1666 -يـ 1216)أليظ امل ي ٕ العس ّٕ الطعُعِٕ، 

 و  خُز نازِٕ َاتسُلٕ زانت أضاضاِت ُى الدز  العس ْ  وُزٔ زّٙطٕ ا

زت ُخات زضُ ّٕ َ سزانّٕ اتطحقٕ ِعـُع خ سيـا إىل اـا قحـل خوـس ال ـااربٓ       

ُى ضهٕ(، َ رلك دإنًا تعترب أقدم الوخُز يف غحٌ ادتصِسٔ ايّ 246)أٓ أقدم او 

تهتػس  خُز الدز  العس ْ يف ادتص٘ البس ْ او ادتصِـسٔ العس ّـٕ َمتتـد    َالعس ّٕ. 

خيٖ لُ  الطازل الػسقْ ليحسس األمحس. ِضّق اتطـا  الـدز  العس ـْ يف الػـ ا      

الُاقعـٕ اـا  ـن    َادتهُ   ّه ا ِتطع يف الُض  لّحيغ أقوٖ خـس  لـٌ يف املهطقـٕ    

 ،(1زـم تقسِحـا )الػـ ل    426خدٔ َالسِا  زّج ِوـل خسضـٌ يهـا  ذتـُالْ     

َقد مسّت  خُز الدز  العس ْ  وخُز القاخدٔ القدميـٕ ألنًـا تػـ ل األضـاع     

اليت تسضحت خيّـٌ  ـخُز البطـا٘ السضـُ ْ الُاقـع إىل الػـسق اـو الـدز  العس ـْ.          
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نــُخن اــو اا ُخــات َمي ــو توــهّف  ــخُز الــدز  العس ــْ  ػــ ل خــام إىل  

 الوخسِٕ ي ا7

 سزانّــٕ  نازِــٕ 7َ  َتت ــُى اــو  ــخُز   زت ُخــٕ الوــخُز املتطحقــٕ    -1

إىل  (املـايف )ِـرتاَ  تسزّحًـا اـو القاخـدٓ      Volcanic Flowsَلاُزـات  سزانّـٕ   

ــٕ  (الطّيّطـــــْ)اذتااضـــــْ  ــُ ّٕ اتهُخـــ ــٕ اـــــو ز ـــــّ   ، َ ـــــخُز زضـــ ا ُنـــ

ِــٕ. تعسضــت يــرٍ الوــخُز خريزُصتيــُارياتْ َخسِــُازْ َزدــس زايــْ َ ــخُز 

املتطحقــٕ لع يّــات حتــُ  إقيّ ّــٕ  طــحجل األزــداح ادتُّلُخّــٕ اهلااــٕ الــيت أ ــا تًا 

َالــيت تضــ هت العدِــد اــو اذتسزــات الت تُنّــٕ الحانّــٕ ليدحــا  َزسزــات زدــع     

 َ حملقُنــات تــدا  ت َ اــض َتوــدخات ضــخ ٕ َخ يّــات لــْ َنػــا   سزــانْ 

  َاذتـسازٔ أعت إىل تػـٍُ الوـخُز    الضباو  خُدّٕ حتت عزخات خالّٕ خدااًيّٕ 

َحتـُ  اعر ًـا إىل ضـسهات      تبريت  ااتًا األ يّٕدتطُز تسزّحًا ال ّ ّاْٙ َ

 طت األ ضس. او الػ

  ــخُز نازِــ7ٕ َيــْ خحــازٔ خــو  قُنــات ادتُدّــٕزت ُخــٕ  ــخُز احمل -4

ــًا ضــ و  ــخُز        ــٖ الُغــا  َتدا ي نتدــت خــو انــددا  اذت ــم املوــًُزٔ اــو أخي

ِٕ تم جت ديا خيٖ غ ل أخطام قالعٕ ليوخُز املتطحقـٕ الطـا قٕ.   القػسٔ القاز

َتتحــاِو يــرٍ احملقُنــات ادتُدّــٕ اــو زّــج أغــ اهلا  َأزدااًــا َتسازّحًــا،     

زّـج ِـرتاَ  تسزّحًـا اـو دــُق القاخدِـٕ زالحريِـدَتّت إىل القاخدِـٕ )املادّــٕ(        

ــا سَ أَ املتُضـــــــــطٕ زالـــــــــدُِزِت أَ اذتااضـــــــــّٕ زادتسانّـــــــــت      زادتـــــــ

ــو خــسَق إىل قُالــع  إىل      َادتسانُ ــت، َختتيــف يف أغــ اهلا َأزدااًــا ا عُِزِ

 . (Batholith)أخطام  اتُلّتّٕ زحرئ 
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تاتست  خُز الدز  العس ْ اهر نػاتًا  عدع او الـدَزات الت تُنّـٕ، اثـل    

سزات الحانّـٕ  عَزٔ اذتداش َعَزٔ خطري َعَزٔ صتد، َاليت ختييًا العدِد او اذت

حملقُنــات  ، إضــادٕ إىل تعسضــًازثّــف سزــانْ   نػــا ًــاليدحــا ، َتــ شم اع

ٕ خُدّــٕ  دانوــًست الوــخُز َااتصخــت اــع  عضــًا   ،نازِــٕ ذات تسازّــجل اتحاِهــ

أنـُا   خو ذلـك   َنتذ ،أعٗ إىل تػُيًا َتطُز تسزّحًا ال ّ ّاْٙ ، مماالحعض

ــُ ت     ــحجل التسـ ــخُز  طـ ــو الوـ ــسٗ اـ ــخ ٕ أ ـ ــب     الضـ ــدٔ الضـ ــو غـ ــٕ خـ الهاجتـ

  (1)َاذتسازٔ

 ُز7ٔـٕ املهـي دِهللُخْ ُـادتّالُضع 

خّــٕ احطــطٕ لي دِهــٕ املهــُزٔ صتــاش  ازلــٕ خُّلُإ التقسِــسيــرا  مت اــو  ــ  

ــُا  الوــخُز السٙ  اُضــسال  ازيــا يف املهطقــٕ اــع َ ــف غــاال  ّطــٕ َأخ خيًّــا أن

ي دِهـٕ  زـدَع الهطـاق الع سانـْ ل   لرتازّحًا َ واٙوًا َاُاقـع انتػـازيا ضـ و    

ُّلــُخْ ميتــد خــرب أيــم اا ُخــات  زضــم اقطــع خ َتضــ و الحســج .(4)الػــ ل

الوخسِٕ مشا  املدِهٕ املهُزٔ او اهطقٕ املطاز يف الػ ا  الػـسقْ َزتـٖ خااعـٕ    

 (.  9لّـحٕ َخحل مجـٕ يف ادتهُ  البس ْ )الػ ل

ِتضــ  اــو ارتازلــٕ ادتُّلُخّــٕ َاملقطــع التــا ع هلــا  ــاى تسازّــجل الوــخُز  

لعس ـْ  او التطُز العام ليدز  ا زدص٘ نػات َت ُنتاملدِهٕ املهُزٔ قد  احملّطٕ 

 (Proterozoic)ميتــد اــو أ ــد اذتّــأ ارتادّــٕ     ــ   شاــو خُّلــُخْ لُِــل خــدا  

، َقـد نــتذ خـو يــرا التطـُز العدِــد اــو    (Cenozoic)َزتـٖ عيــس اذتّـأ اذتدِثــٕ   

  َ  واٙوــًا َالــيت مي ــو  اا ُخــات الوــخسِٕ املختياــٕ اــو زّــج تسازّحًــا 

 ملا ِي7ْ توهّاًا َدقا
                                                 

يـ(7 خُّلُخّٕ الدز  العس ْ ، الطحعٕ الثانّٕ،  اسزص الهػس  1249، أمحد ست ُع ضيّ اى  ) الػـهطْ(  1)

 العي ْ ، خااعٕ امليك خحد العصِص، خـدٔ .
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7 َتقطـم إىل زت ـُختن   ز القاخدٔ القدميٕ )اا قحل ال ـااربٓ(  خُ -1

 ي ا7

 الساصِو  از لوخُزياـَِػ ،ايُّى ضهٕ( 366 – 566)7 األَىل ُخٕ اا -أ

(au( َ )ur   4( خيٖ ارتازلٕ ادتُّلُخّٕ ارتا ٕ  ًرا الحسـج، )الػـ ل)  َْيـ .

ّـٕ قاخدِـٕ   َاضعٕ ا نتػاز يف مشا  املدِهٕ َمس ًـا، َتت ـُى اـو  ـخُز  سزان    

)اادّــٕ( اثــل األنــدِصِت، َ ــخُز زااضــّٕ )ضّيّطــّٕ( اثــل السُِلّــت، َ ــخُز 

َزاصٍ قط ن7 قطم ضايْ  إىل ُخٕ يرٍ ااتقطم  خُز زضُ ّٕ دتاتّٕ اتهُخٕ. 

(au    َٖيُ األقدم، َتهتػس  خُزٍ  ػـ ل َاضـع يف أقوـ )    ٕمشـا  َمـس  املدِهـ

َخيٖ خـان    ، الػ ا  او خحل أزـديف املهالق ادتحيّٕ امل تدٔ إىل املهُزٔ َ ا ٕ

ِت ـُى يـرا ادتـص٘    َ. ادتــس  زـْ   اوَالبس  َإىل الػ ا  لسِق تحُ  القدِم، 

او  خُز  سزانّـٕ قاخدِـٕ إىل زااضـّٕ  اثـل األنـدِصِت َالسُِلّـت َالداضـّت        

َالربِػــّا  Tuffَالرتازّــت تــتبري ضتــُ األخيــٖ إىل  ــخُز اــو الطــف الربزــانْ  

breccia   دتاتّــٕ   ــخُز   ا. ِضــا  إلًّــepiclastic rocks   ٕ إخــاعٔ  اــو   ا ُنــ

ــّجل َ ــّٛ      تسضـ ــهّف ضـ ــسٔ ذات توـ ــٕ ات طـ ــٕ قدميـ ــُاع  سزانّـ ــم اـ ــري َت زـ مـ

 .اتدانطٕ

( دّتُضــع  عــدم تُادــق  طــّ  دــُق ادتــص٘ الطــايْ،   urأاــا القطــم العيــُٓ ) 

السُِلّتّـٕ َالطـف،    َالداضّت َالربِػـّا  Rhyoliteَِت ُى او  خُز السُِلّت 

زــم مشــا  2.2 ػــ ل أضاضــْ يف خحــل أزـــد الُاقــع خيــٖ  عــد   ُزٍَتهتػــس  ــخ

اـرت،  1644املطدد الهحُٓ َالرٓ ِحيغ أقوـٖ ازتاـا  لـٌ خـو ضـط  الحسـس زـُالْ        

َيف خحل الُخّـسٔ امل تد إىل البس  اـو اطـاز املدِهـٕ خيـٖ ادتانـجل البس ـْ اـسٗ        

َالـرٓ   الحسسارت خو ضط  666َاعٓ قهـأ، َيف خحل مسا ٕ الحالغ ازتااخٌ زُالْ 
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َمبسـاذأ ادتانـجل البس ـْ لطسِـق     إىل البس  اـو زـْ خـسَٔ    ميتد  ػ ل اتطاَ  

 (. 4ِهحع َخدٔ القدِم )الػ ل

ــٕ الطــا قٕ  ختييــت زت ُخــٕ   خُدّــٕ اتهُخــٕ   اًيّــٕستقُنــات الوــخُز الهازِ

اثـل  وـخُز  الاـو  شتتياـٕ  أنـُا   دهـتذ خهًـا    اندضت ضـ و الوـخُز تـم جت ـدت،    

ت َالـــدُِزِت َاعقــدات اــو ادتـــا سَ، ز ــا َتـــاتست    ادتسانّــت َادتسانُعُِزِــ  

داقـدت   لعهّف     شاو خُّلُخْ لُِل خـدا اا ُخٕ  ع يّات الطْ َالتػٍُ ا

 طت األ ضس.َحتُ  ال ثري اهًا إىل ضسهٕ الػ الوخُز اعرم  ااتًا األ يّٕ

ٍ اـو خحـل أزــد    لعّهـات  ـخسِٕ اـا ُذ   املّـدانْ  ادتُّلـُخْ   الاسـ  أظًس 

اـو  ـخس السُِلّـت َيـُ خحـازٔ خـو  ـخس نـازٓ محضـْ،           اضـا  انًا ا ُنـٕ أض 

ــٖ        ــُٓ خي ــات ، َعتت ــٌ أمحــس د ــُز، لُن ــق التحي ــاعىنطــّدٌ عقّ ــو ال ــُازتص  اع  ا

َ  َالايطــحاز َالح خّــُز ش َقيّــل  ــل أزـــد   ِتســُ  السُِلّــت اــو املّ ــا.  يف خح

ّض ااٙل لأل ضـس َتحـدَ أزثـس تػـُيا َتػـققا َأقـل       أ  إىل  خُز لُنًا اأزّان

او مرييا، َزمبـا ِعـُع ضـحجل ذلـك إىل َخـُع يـرٍ الهطاقـات الوـخسِٕ          متاض ا

َتعسضـًا لي سالّـل    ،خيٖ متاع احاغس اع األخطام الهازِـٕ املهدضـٕ اـو األخ ـاق    

ٓ      اذتازٔ خدا  . أاـا  ـخُز الداضـّت    الػـدِد  دسوـل هلـا نـُ  اـو التسـُ  اذتـساز

ــو  ـــخُ    ــا خـ ــو الوـــعجل متّّصيـ ــات  د ـ ــا ز السُِلّـــت ذات اليـــُى الـــحة الاـ ألنً ـ

اــو زّــج الرتزّــجل َالهطــّذ َاملوــدز خــدا أى الداضــّت زمبــا    اتػــا ًاى أ ــ 

 الطُعا٘ زاهلُزنح ند َالحُّتّت.   املعاعىعتتُٓ نطحٕ أخيٖ او  عض 

دـُق     تُادقّـا تتُضـع  َ ،ايّـُى ضـهٕ(   316 – 366) اا ُخٕ الثان7ّٕ - 

( fqاز لٌ  الساص )َتقطم  خُزيا إىل قط ن7 قطم ضايْ َِػ ُخٕ الطا قٕ اا

ٕ  َتػبل  ـخُزٍ الصاَِـٕ ادتهُ ّـٕ البس ّـٕ      (، 4ادتُّلُخّـٕ )الػـ ل   اـو ارتازلـ

َِت ُى او  ـخُز  سزانّـٕ قاخدِـٕ اادّـٕ اثـل األنـدِصِت َالحاشلـت َالربِػـّا         
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( دّت ــُى اــو ز ــّ    fdالربزانّــٕ َالطــف الربزــانْ. أاــا القطــم العيــُٓ )     

لحقات زقّقـٕ اـو ادتسِـُازْ ذَ     زُصتيُارياتْ ذَ زحات غحٌ اطتدِسٔ، َاو

زحــات اتُضــطٕ َناخ ــٕ ِــس    ّهًــا اــ   زيطــْ، إضــادٕ إىل اذتدــس السايــْ  

زـم إىل الػـسق اـو    9( خيـٖ  عـد زـُالْ    fdَزدس البـسِو. ترًـس  ـخُز ادتـص٘ )    

اطـاز املدِهـٕ خيـٖ خـان  الطسِـق املإعِـٕ إىل القوـّم زّـج متتـد حتـت الوـحات            

  يرٍ الوخُز جبحل خّـس اـو زـل ا جتايـات    ( يها . ز ا َحتb4ّالحاشلتّٕ )

خدا ادتًٕ الػ الّٕ البس ّٕ، َتهتػس مشا  َمس  زـسٔ زيـ  َعتت ـل أنًـا متتـد      

 .حتت الوخُز الربزانّٕ الحاشلتّٕ التا عٕ ذتسٔ زي  يف ادتهُ 

 7 (Plutonic Intrusive Rocks) احملقُنات ادتُدّٕ خُز  -4 

خُدّٕ إىل خ يّات ا رتاق مبسقُنات تعسضت اا ُخات الوخسِٕ القدميٕ 

اــو محــم اوــًُزٔ تــدا يت ضــ و  ــخُز القػــسٔ األزضــّٕ تــم جت ــدت ا ُنــٕ  

أنُا  أ سٗ او الوخُز اثـل ادتسانُعُِزِـت    نازِٕ خُدّٕ، دهتذ خو ذلك ا خُز

 ــــــخُز ادتسانّــــــت  تحــــــدَ(. agb( َالــــــدُِزِت  َادتــــــا سَ )mgَادتسانّــــــت )

تتخييــًا قُالــع َضــدَع زيقّــٕ َخــسَق  ٕ ضــخخحــا  ٕ ـخيــٖ يّٚــَادتسانُعُِزِــت 

ــُى    ــٕ ضــُعا٘ قامتــٕ الي ــو     ــخسِٕ َأزصا . إ  أى يــرٍ الوــخُز دقــدت ال ــثري ا

  ااتًا األ يّٕ  طحجل ا نوًاز الػدِد َخُاال الضب  َاذتسازٔ الـيت تعسضـت  

أ ـــسٗ  هلـــا، ممـــا أعٗ إىل حتُهلـــا أزّانـــا أَ اصخًـــا اـــع  عضـــًا الـــحعض أزّانـــا

 .َ ااتًا األ يّٕ ٕ َضاخت اعرم  واٙوًادتػُيت  دزخات اتااَت

لبس ّٕ او املدِهٕ املهـُزٔ  تهتػس  خُز ادتسانّت َادتسانُعُِزِت يف ادتًٕ ا 

زـم مـس     3إىل  2يف خحـا  ادت ـاَات الـيت تتـُش  خيـٖ  عـد ِـرتاَ   ـن          َ ا ٕ

املطدد الهحُٓ َتقع يف ادتًٕ ادتهُ ّٕ او لسِق الط م املقا يـٕ ذتـْ الاّوـيّٕ،    
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اــرت. ز ــا 632يــغ أقوــٖ ازتاــا  دتحــا  ادت ــاَات خــو ضــط  الحســس زــُالْ    َِح

َتهتػــس  ــخُز ادتسانّــت يف خحــل مجـــٕ املطــل خيــٖ ادِهــٕ زدــار الــرب اــو خًــٕ    

البس  َامل تد إىل البس  او خااعٕ لّـحٕ  اجتـاٍ شتطـ  الطـ م، َِوـل ازتاـا       

م مــس  زــ 5، َِحعــد زــُالْ اــرت دــُق ضــط  الحســس تقسِحــا 622إىل يــرا ادتحــل 

( تعتـرب َاضـعٕ   mgاملطدد الهحُٓ. يرا، إضادٕ إىل أى يـرٍ الوـخُز ادتسانّتّـٕ )   

 مشا  مس  املدِهٕ املهُزٔ. زم تقسِحا 14أم ضاملٕ الرٓ ِحعد ا نتػاز يف خحل 

َقد تحن نتّدٕ الاس  املّدانْ ليعّهات الوخسِٕ  اى ادتسانّت يف املهطقـٕ  

اذتحّحـات،   ذ  ـُزدريٓ اتُضـ  إىل  ػـو   يُتُنّٕ ذات نطـّ ِت ثل  وخُز خُدّٕ  

 ّضـا٘ اـو ال ـُازتص َالح خّـُز ش     اعـاعى  لُنًا أمحس دات  )شيـسٓ( َحتتـُٓ   

ضُعا٘ او املّ ـا ) ُّتّـت(. َتت ـُى  ـخُز ادتسانُعُِزاِـت       اعاعىَالايطحاز َ

تحـدٓ   ال ـُازتص َالح خّـُز ش َالحُّتّـت َاألااّحـُ  )اهلُزنح نـد(.      اعاعىاو 

يف ارًسيـا  ـن اُقـع َ  ـس، زّـج ت ـُى        الهازِٕ تحاِها َا ت دـا يرٍ الوخُز 

قاضــّٕ َات اضــ ٕ يف  عــض األاــازو  ّه ــا تحــدَ يػــٕ َمــري ات اضـــ ٕ يف         

أاــازو أ ــسٗ  طــحجل التػــٍُ الــرٓ أ ــا ًا نتّدــٕ تاتسيــا  احملقُنــات املًيّــٕ          

إىل حتـُ   ـخُز ادتسانّـت يف  عـض      الضب  َاذتسازٔ اليت أعت أزّانـا  َخُاال

ظًـُز  طـُ  اـو املعـاعى     اـع   انّت نّطُشٓ ذَ نطـّذ اتـُزق قيـّ    ُاقع إىل خسامل

. ِهدع ض و  خُز ادتسانّت خسَق أَ أزصاـٕ ضـُعا٘ قامتـٕ    أزّانا خيٖ الوخس

ِـ     مي و ا زرتًا  ُض اـو   مس ًـا رتاَ  ُ  يف خحـا  ادت ـاَات َخحـل مجــٕ، 

ٔ اتدا يـٕ  خيـٖ غـ ل زتـل زـحري     رت إىل  ضـعٕ أاتـاز َترًـس أزّانـا    أقل اـو املـ  

ت خُدّــٕ اًيّـــٕ  ضــ و الوــخُز . نتدـــت يــرٍ األزصاـــٕ الوــخسِٕ خــو ستقُنـــا     

ــٕ وــخُز ا رتقــت ال ــٖ غــ ل خــسَق     ادتسانّتّ ــم جت ــدت خي َاندضــت ضــ هًا ت

ا  ، َيْ متتد  اجتـاٍ مشـ  َ األندِصِتا سَ َ ادتاتحاِهٕ الرتازّجل اثل الدُِزِت 
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الودَ  الاالقّـٕ الـيت    َاُاشِٕ  ػ ل خام  جتاٍ مس  اتُاشِٕ اع  عضًا تقسِحا

 .(9)الػ ل ضس ت خحا  ادت اَات يف املهطقٕ

ادتسانّتّـٕ األ ـسٗ الهاجتـٕ    وـخُز  ال عـض أنـُا    يف املهطقـٕ   ِ زـ  ز ا َ

خيٖ غ ل ت   اعصَلـٕ َستالـٕ  السضـُ ّات    َاليت تربش احملقُنات ادتُدّٕ خو 

ــع محــسا٘  ــبرئ        ــٖ ارتازلــٕ  ػــ ل  ق ــدَ خي ــج تح ــٕ، زّ ــٕ اذتدِث إىل  الس اخّ

اـو اطـدد املّقـات خيـٖ خـان        خحـا  ادت ـاَات َإىل الػـ ا  قيـّ     ادتهُ  او 

لسِق ِهحع َخـدٔ القـدِم َيـْ ا ُنـٕ اـو ادتسانّـت الهّطـُشٓ األمحـس اذتـآَ          

 ال ُازتص َالايطحاز َاملّ ا َاهلُزنح ند. اعاعىخيٖ 

عا ــل  ٕ الوــبرئ نطــحّا عــض ادتحــا  احمليّــ َتت ّــص اهطقــٕ الدزاضــٕ  ُخــُع

ستّ  املدِهٕ املهـُزٔ ناطـًا َالـيت تت ـُى  ػـ ل أضاضـْ اـو  ـخُز ادتـا سَ          

(agb    اثل خحل ضـيع الرٓ ِحيغ أقوٖ ازتاا  لٌ خـو ضـط  الحسـس )اـرت َِقـع    351

اــرت مشــا  مــس  املطــدد الهحــُٓ. يــرا إضــادٕ إىل  عــض  1666خيــٖ  عــد أقــل اــو 

ُخْ َاليت ِطـل  ادتُّل الت   األ سٗ اااَزٔ دتحل ضيع َامل اتيٕ لٌ يف الت ُِو

  ــس الوــدِق قــس  اسزــص التــدزِجل املًــة  طــيطانٕ،   أزــديا خيــٖ لسِــق أ ــْ

اــرت إىل 266اــرت ِحعــد زــُالْ 335َِرًــس ار ــس خيــٖ غــ ل تــل  ــبري ازتااخــٌ  

 الػسق او اطدد القحيتن. 

 ــسٗ القسِحــٕ اهــٌ ِػــري الُ ــف ادتُّلــُخْ لوــخُز خحــل ضــيع َالــت   األ 

ا ُنٕ  ػ ل أضاضْ او ادتـا سَ َيـُ خحـازٔ خـو  ـخس        انًا َاملرزُزٔ  ناا

(، َلُنـٌ زاـاعٓ قـامت    نازٓ قاخدٓ )اايف( قاضْ َ ـيد، اوـدزٍ  يُتـُنْ )خـُيف    

ــُع  ــل لألضــ ــُٓ ميّــ ــّظ  ، َعتتــ ــ ل زٙــ ــٖ  ػــ ــاعىخيــ ــُز ش   اعــ ــو الح خّــ اــ

 َالحريَزطن.
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 7 زت ُخٕ الوخُز الربزانّٕ اذتدِثٕ )اذتسات( -9

ْ املدِهــــٕ املهــــُزٔ   ِعــــُع خ ــــس اذت ــــم الربزانّــــٕ      (1)إىل الــــصاهن الث تــــ

 (2)َا نــدِصِت (9)، َتت ــُى  ــخُزيا  ػــ ل أضاضــْ اــو الحاشلــت   (4)َالس ــاخْ

دحعد ت ُى الحسس زُ  املدِهٕ َِطيق خيًّا اضم اذتسات.  َتعترب األزثس انتػازا

ايّــُى ضــهٕ(،  43األمحــس َاناوــا  ادتصِــسٔ العس ّــٕ خــو أدسِقّــا، )اهــر زــُالْ  

ّات اذتـت ليوـخُز َتساز ـت نـُاتذ التعسِـٕ يف املهـالق املهخاضـٕ،        نػطت خ ي

َزادق ذلك نػا   سزانْ يف اهطقٕ الدز  العس ـْ، زّـج انحثقـت الـربازن يف     

 عض املهالق َانتػست الوخُز الحاشلتّٕ العاٙدٔ ليـصاهن الثالـج َالسا ـع  ػـ ل     

ــٕ امل   ــٕ  املدِهـ ــت اطـــ ُ اتًا الحاشلتّـ ــٕ، َأزالـ ــع يف املهطقـ ــل  َاضـ ــو زـ ــُزٔ اـ هـ

 ا جتايات اا خدا ادتًٕ الػ الّٕ البس ّٕ. 

الطـا قٕ  ادتُّلُخّـٕ   عض الدزاضـات  أى  (Claude Pellaton, 1651)ذزس  

أى الحاشلـت املت ـُى ِبطـْ     ّهت خيٖ نتاٙذ اذتاس ا ضت ػايف  املهطقٕ املحهّٕ َ

لحقــات زضــُ ّٕ اــو الطــن َالساــل تتخييــًا لحقــات اــو اذتوــٖ،  ّه ــا      أزّانــا

دـُق  ـخُز القاخـدٔ القدميـٕ      الحاشلتّـٕ يف  عـض املُاقـع احاغـسٔ    تتُضع الوخُز 

إىل أى ا نـدداخات الربزانّـٕ    أغـاز ناـظ املوـدز   َ .) خُز اا قحـل ال ـااربٓ(  

نقطـا  َيـدَ٘   زانت حتدح يف املهطقٕ خيٖ اسازل ات زقٕ ِاول  ّهًا درتات ا

                                                 

ْ امل تد يف الارتٔ او  Tertiary الصاو الث تْ( 1) ُ الصاو ادتُّلُخ ٕ  إىل اا قحل  732 ي ُى ضه ٕ  تقسِحال. 4اّي ُى ضه  اّي

ايُّى ضهٕ َزتٖ العوس  74 يُ الصاو ادتُّلُخْ اذتدِج امل تد يف الارتٔ او  Quaternary الصاو الس اخْ( 4)

 اذتالْ تقسِحال.

%  )قاخدٓ(،   24س  سزانْ ضطسْ لُنٌ أضُع قامت، نطحٕ الطّيّ ا دٌّ أقل او  خ 7 (Basalt)الحاشلت ( 9)

 َعتتُٓ خيٖ   خُّز ش زيظ  َ ريَزطن.

7  خس  سزانْ ضطسْ ، لُنٌ َض   ن الاات  َالقامت، نطحٕ الطّيّ ا دٌّ (Andesite)ا ندِصِت ( 2)

 %  َعتتُٓ خيٖ   خُّز ش زيطْ  ُعٓ   َيُزنح ند.24-34
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 ــاى  أدــاع . ز ــانتــاٙذ عزاضــات خُّدّصِاّٙــٕ ضــا قٕإىل اطــتهدا  ــرلك   سزــانْ

يوـحات الحاشلتّـٕ   لعٕ ـالهرـاٙس املػـ  اضتخدام تقهّـٕ  حتدِد خ س الوخُز   عزاضات

(b1 )   نتدـت خـو درتتـن اـو الهػـا  الربزـانْ       قـد   املُخُعٔ خيٖ ق ـٕ خحـل خّــس

ايُّى ضـهٕ،  ّه ـا تعـُع الاـرتٔ الثانّـٕ إىل       11.1زُالْ ِعُع شاو الارتٔ األَىل إىل 

 َ (b1ِساـص ليوـخُز الحاشلتّـٕ خيـٖ ارتازلـٕ  ـاذتسَ  )       .هٕـُّى ضـ ـاي 4.4زُالْ 

(b4) َ (b9( َ )b2(َ )b2َزطجل تطيطل قداًا أ )     درتٔ انحثاقًـا ليطـط ، َذلـك

َ    دِد أخ از الوـخُز  اضـتخدام لـسق   لهتاٙذ حت َدقا  الهرـاٙس املػـعٕ ليحُتاضـُّم 

 ( ز ا ِيK/Ar7ْاألزخُى )أَ لسِقٕ 

 درتٔ الهػا  الربزانْ يف املهطق7ٕ  اشلت اذتسات الربزان7ّٕ

b1 ْايُّى ضهٕ 6إىل  ايُّى ضهٕ 42  او  اشلت العوس الث ت 

b2 ْايُّى ضهٕ 9إىل  ايُّى ضهٕ 6  او  اشلت العوس الث ت 

b3 ْهٕض 966666إىل  ايُّى ضهٕ 9 او   اشلت العوس الث ت 

b4 ْضهٕ 96666إىل  ضهٕ 966666او   اشلت العوس الس اخ 

b5 ْالعوس اذتدِج إىل  ضهٕ 96666 او   اشلت العوس الس اخ 

 7Claude Pellaton 1651 م1426دح خام أزدح نػا   سزانْ اإزخ7 ز •

أليـــظ امل ي ـــٕ العس ّـــٕ    )حبطـــجل 7 (يــــ322) م 1423زـــدح خـــام  أَ  •

 الطعُعِٕ(.

 

ــٕ ) تهتػــس الوــخُز   ُ b4الحاشلتّ ــٕ  (  ػــ ل َاضــع يف ادتًــٕ ادته ــٕ لي دِه ّ 

اتامخــٕ ليســسٔ الػــسقّٕ اــو خًــٕ الػــسق، ز ــا َترًــس      املهــُزٔ، َتُخــد أِضــا 

 خُز يرٍ اا ُخٕ الحاشلتّٕ خيٖ خان  الطسِق املإعِٕ إىل القوـّم إىل الػـسق   
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ً b9او اطاز املدِهـٕ. أاـا زت ُخـٕ الوـخُز الحاشلتّـٕ )      قيّ  اِـٕ الـصاو   ( دتعـُع له

ــت          ــٕ اــو  ــخُز الحاشل ــٕ ضــُعا٘ ا ُن ــازٔ خــو محــم  سزانّ ــْ، َيــْ خح الث ت

األَ  اـو خًـٕ الػـسق َِعـس       َحتّ   املدِهٕ املهُزٔ خيٖ غ ل ذزاخن ِطُقًـا 

 اضـم اذتـسٔ   الثانْ او خًٕ البس  َِعس   اذتسٔ الػسقّٕ )زسٔ َاقم(، َِطُقًا 

 ٕ )زسٔ الُ سٔ(. ـالبس ّ

اــو اذتــسٔ الػــسقّٕ زّــج  سٔ البس ّــٕ أَضــع انتػــازاس أى اذتــَخـدِس  الــرز 

 ضتُ ادتهُ  زتٖ تول إىل غسق خحل خري. حاشلتّٕ  عّدامتتد  خُزيا ال

ــاخْ   ــصاو الس  ــا   (Quaternary)َيف ال ــر زــُالْ ايّــُنْ ضــهٕ تقسِح (، )أٓ اه

زانت أز  ادتصِسٔ العس ّٕ استاعٕ دتعسضـت املهـالق الحـازشٔ ليتعسِـٕ َت ُنـت      

ٕ او الطًُ  َُزعات العدِد او املهخاضـات  السضـُ ّات القازِـٕ،    اطازات َاضع

َانحثــاق الــربازن يف املهطقــٕ  ــ    ((magmaَاضــت س تــددق الوــًازٔ املب اتّــٕ 

يـــرا العوـــس.  ِساـــص ليوـــخُز الحاشلتّـــٕ العاٙـــدٔ ليـــصاو الس ـــاخْ خيـــٖ ارتازلـــٕ 

ُ (b2( b2َادتُّلُخّــٕ  ــاذتسَ  )   َادتهــُ  (، َيــْ َاضــعٕ ا نتػــاز يف ادتهــ

( إىل ادتهـُ   (b2 الػسقْ او املدِهٕ، زّج تت ػف الوخُز الحاشلتّٕ األزدح

 لعـاقُ  اـو خًـٕ البـس  َمتتـد  عّـدا      او اطاز املدِهٕ َيف املهالق املتامخـٕ لطـد ا  

 ضتُ ادتهُ .

اتعـدعٔ  األَلـْ ليعّهـات الحاشلتّـٕ املـا ُذٔ اـو اُاقـع       املّـدانْ  ِػري الاسـ   

 خُز قاخدِٕ )اادّٕ(،  خحازٔ خواو ستّطًا القسِجل  انًا ض و املدِهٕ املهُزٔ َ

لُنًا أضُع إىل زااعٓ قـامت،  ت ُنت خيٖ الطط  نتّدٕ ا ندداخات الربزانّٕ، 

َاألَلـُدن  َالحريَزطـن  اـو الح خّـُز ش    اعـاعى عقّقٕ التحيُز َحتتـُٓ خيـٖ   

 . أزّانا َالصُِلّتَاألَخّت 
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ٕ او  ـ   لُنًـا الساـاعٓ َزتيـًا     مي و متّّص الوحات الربزانّٕ القدمي

املطتدِسٔ َزُادًا املطتُِٕ نتّدـٕ تعسضـًا ليسـت َالتعسِـٕ  ـ   دـرتٔ لُِيـٕ اـو         

رلك لعُااـل اذتـت َلـ    لحاشلتّـٕ األزـدح دت ـُى أقـل تعسضـا     الصاو. أاا الوحات ا

اــو القدميــٕ َت ــُى نًاِاتًــا زــاعٔ َزُادًــا  ِ ــُى لُنًــا أم ــق َأزثــس ضــُاعا

 شإَِ الػ ل.

 7(ضهٕ َزتٖ ارى 16666أٓ اهر زُالْ )  زضُ ّات العوس اذتدِج -2

ــات      ــٕ ليوــخُز  ــ   العوــس اذتــدِج ز ّ أنتدــت خ يّــات اذتــت َالتعسِ

زحرئ او السضُ ّات الاتاتّٕ الططسّٕ َامل ُنٕ او اذتدازٔ َاذتوٖ املتااَتٕ 

تسضحت البضازٓ َالطن  الطّييت يف أزدااًا  َالساا  ارتػهٕ َالهاخ ٕ َالبسِو

تقع يف جتُِف  املحهّٕ زالّا ض و الُعِاى َ املهخاضات.  ضّ ا َأى املدِهٕ املهُزٔ

أَ زُ  زحري مميُ٘  السضُ ّات اذتدِثٕ، ميتد  ػ ل اتطـاَ   اجتـاٍ مشـا     

َحتـّ    ،اـرت 342خو ضط  الحسس زـُالْ  َضطّا خهُ  غسق، َِستاع  -مس  

     َ ــس   ــو الػــسق َالب ــٕ ا ــٌ  ــخُز اذتــسات الحاشلتّ ــُ .  نػــات السضــُ ّات   ادته

اـو الوـخُز الهازِـٕ َالربزانّـٕ القدميـٕ       دِثٕ او تسازم اُاع أشِيت أضاضـا اذت

ضـٕ َزتـازٓ    ُاضطٕ خُاال اذتت َالتعسِٕ املختيإ تم تسضـحت يف املهـالق املهخا  

 .املدِهـٕ املهـُزٔ زالّـا   يـرا اذتـُ  ال ـحري الـرٓ تػـبيٌ       الُعِاى القدميٕ ا ُنٕ

ٓ دُلُخّٕ املهطقـٕ  َلرلك، داى خُّاُز اـع اـسَز الـصاو  طـجل      ااطـت س  اتبـري  تحـد

تآزل الوـخُز ال ـحرئ يف ادتحـا  َتاتتًـا إىل قطـع اتُضـطٕ َ ـبرئ َاـو تـم          

تعسضــًا ليهقــل إىل اهــالق تسضــّجل خدِــدٔ نتّدــٕ خُااــل اتعــدعٔ أي ًــا التدُِــٕ   

ــاز        ــسازٓ َاألاطــ ــاِو اذتــ ــس التحــ ــك أتــ ــا يف ذلــ ــٕ مبــ ــٕ َال ّ ّاّٙــ املّ انّ ّــ

ــدَز   َالاّ ــٕ َال ــات اذتّ ــٌ اقنطــاى يف يــرا ااــا .    ضــانات َال اٙه الــرٓ ِقــُم  
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ملستاعات َادتحـا   َخدِس  الرزس أى اودز يرٍ السضُ ّات اذتدِثٕ لّظ دق  ا

ــٕ اــو اهــالق     احملّطــٕ احاغــسٔ  املدِهــٕ،  ــل أى اعر ًــا قــد ُنقــل إىل أز  املدِه

يت اّٙــٕ املُمسّــٕ الــ عّــدٔ  ُاضــطٕ األَعِــٕ الــيت تػــ ل غــح ٕ اــو املطــّ ت امل 

 او شتتيف ا جتايات. توجل  اجتاٍ زُ  املدِهٕ قاعإ

العقّق الـرٓ ِـد ل لي دِهـٕ     َاو أغًس األَعِٕ يف املدِهٕ املهُزٔ نرزس َاعٓ

 املدِهــٕ اــو خانحًــا البس ــْ، قاعاــا اــو خًــٕ ادتهــُ ، اــازا  ــرٓ اذتيّاــٕ َخــا سا 

قـْ اـع َاعٓ قهـأ إىل البـس      ضتُ الػـ ا  لّيت  َِطت س زتساٍ ض و املدِهٕ اتدًا

يف  األضــّا . ِاــّض َاعٓ العقّــق خــاعٔ  اــو خحــل أزــد يف اهطقــٕ شما ــٕ أَ زت ــع 

ــسِو         ــالطن َالب ــٕ   ــٕ ست ي ــاٍ األاطــاز  اجتــاٍ املدِه ــٌ اّ دوــل الػــتا٘ َتطــّل دّ

َالساــا  الهاخ ــٕ َارتػــهٕ َاذتوــٖ َادت اّــد القاعاــٕ اــو اهــالق شتتياــٕ،         

ــٌ ِبــرٓ زــُ  املدِهــ    ــرلك دإن ــٕ اــو    َ  ــٕ امل ُن ٕ  اضــت ساز  السضــُ ّات اذتدِث

شتتيف أنُا  الرت  زالرت ـٕ الويوـالّٕ الثقّيـٕ َالرت ـٕ البسِهّـٕ الطـيتّٕ َالرت ـٕ        

َمرييا او السضُ ّات اليت او غانًا أى تصِد او  وُ ٕ الرت ٕ. َالطّهّٕ السايّٕ 

َاـو    ملهطقـٕ. َلرلك، دإى لُاعٓ العقّق غًسٔ شزاخّٕ َتازغتّٕ َأع ّٕ خسِقـٕ يف ا 

األَعِٕ املً ٕ العا سٔ لي دِهٕ املهـُزٔ َاعٓ قهــأ الـرٓ ِد يـًا اـو ادتًـٕ الػـ الّٕ        

ِتدـٌ  تـم  لػـسق تـم ادتهـُ     مبساذأ خحـل أزـد اـو خًـٕ ا    َِتا ع اطازٍ الػسقّٕ، 

زتـٖ ِوـل إىل اهطقـٕ     َخحل أزد، تم ميّـل ليػـ ا  قيـّ      ن املدِهٕ ليبس  اازا

 َ اعٓ العقّـق خهـد ادتانـجل البس ـْ دتحـل أزـد. تطـّل اّـاٍ         شما ٕ لّيتقْ يها  اـع 

األاطاز يف َاعٓ قهـأ  ـ   دوـل الػـتا٘ قاعاـٕ اـو اوـاعز  عّـدٔ يف املستاعـات          

َادتحا  الُاقعـٕ إىل الػـ ا  َالػـ ا  الػـسقْ اـو املدِهـٕ، زاايـٕ اعًـا خها ـس          

از زضُ ّٕ شتتيإ او زّج أزدااًا َأنُاخًا لّرتضجل خص٘ زحري اهًـا زـُ  اطـ   

الـُاعٓ ا ُنـٕ  ـرلك زضـُ ّات زدِثــٕ زتيـك املُخـُعٔ زـُ  اهطقـٕ املطــاز َيف         
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اهطقــٕ ضــّد الػــًدا٘ مبســاذأ خحــل الساــأ خيــٖ األلــسا  الػــ الّٕ اــو زــُ     

َاهلااـٕ يف املدِهـٕ املهـُزٔ    املدِهٕ املهُزٔ.  َميثل َاعٓ  طساى أزد األَعِٕ ال حرئ 

ل لي دِهـٕ اـو ادتًـٕ ادتهُ ّـٕ.     ، زّج ِت ُى او خدٔ اطّ ت ااّٙـٕ تـد   أِضا

زتسٗ َاعٓ  طساى الرٓ ميس او مشـا    د ع يرٍ املطّ ت اع  عضًا ا ُنٕتت

خحــل ضــيع، تــم ِتــا ع  اطــازٍ مشــا  لّيتقــْ   مــس  املطــدد الهحــُٓ إىل البــس  اــو

ملطـّ ت املاّٙـٕ إىل   اـع َاعٓ العقّـق يف مشـا  املدِهـٕ زّـج تتد ـع اعرـم ا        أ ريا

 أزـد. او خحل البس  قيّ 

ــا٘ قاعاــا َ ــٕ َميــس     ِطــّل َاعٓ السانُن ــٕ البس ّ ــٕ اــو ادتًــٕ ادتهُ ّ إىل املدِه

تـم ِعـربا    ٓ  طساى يف أَ  قحـا٘ تقسِحـا   القس  او اطدد قحا٘ زّج ِيتقْ اع َاع

تتد ـع زـل األَعِـٕ َاملطـّ ت املاّٙـٕ يف اهطقـٕ شما ـٕ أَ         املدِهٕ  اجتاٍ الػـ ا . 

دِهٕ املهُزٔ ا ُنٕ  رلك زتـسٗ زـحري ِطـ ٖ    زت ع األضّا  الُاقعٕ يف مشا  امل

تـم ِهسـس  ضتـُ الػـ ا       ِطت س زتساٍ  اجتاٍ الػ ا  قيـّ  َاعٓ اذت ض َالرٓ 

يف الحســس األمحــس.   الطُِــل  ــن ادتحــا  زتــٖ ِوــجل أ ــريا  البس ــْ لّتــا ع اطــازٍ  

َل ل   خيٖ املصِد او املعيُاات زـُ  خبسادّـٕ املدِهـٕ املهـُزٔ َ ّٚتًـا الطحّعّـٕ       

  .  (4) (1652َاـ ْ )  (1) (1665مي و السخُ  إىل السَِثْ )

ِتض  او     ا ضتعسا  الطا ق ملطازات  عـض األَعِـٕ اهلااـٕ يف املدِهـٕ     

أى املــهخاض الــرٓ تقــع ضــ هٌ املدِهــٕ املهــُزٔ ِػــ ل  ّٚــٕ اهاضــحٕ  ضتضــادٕ         

. أَ الحعّـدٔ  عـات ااـاَزٔ  السضُ ّات اذتدِثٕ املهقُلٕ او  ـخُز املوـدز يف املستا  

                                                 

م( 7 املدِهٕ املهُزٔ 7 الحّٕٚ َاقنطاى ، )الحّٕٚ الطحّعٕ(،  عزاضٕ خي ّٕ 1665، ست د أمحد ) ( السَِث1ْ) 

 ستّ  ٕ، زيّٕ الرت ّٕ، خااعٕ لّحـٕ، املدِهٕ املهُزٔ.

 م( 7أليـظ  املدِهـٕ املهـُزٔ 7  او إ دازات خااعٕ امليك ضـعُع ، قطم ادتبسادـّا.1652) ( اـ 4ْ) 
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اــو ألــسا  اذتــُ   بسادّــٕ أز  املدِهــٕ تحــدٓ ازتااخــا تــدزظتّاَأى لُ   ا ــٕ

املسزــصٓ املــهخاض  اجتــاٍ ااــازٓ العيّــا لألَعِــٕ يف مجّــع ا جتايــات ااخــدا     

ــٕ لتوــجل يف َاعٓ        ــع اعرــم املطــّ ت املاّٙ ــج تتد  ــْ زّ ا جتــاٍ الػــ الْ البس 

َنطـحٕ اصخًـا اـع    َمسازتًـا  ثـٕ  السضـُ ّات اذتدِ يـرٍ  لحّعٕ ختتيف َاذت ض. 

 عضــًا الــحعض اــو ا ــاى إىل   ــس زطــجل الرــسَ  ادتُّلُخّــٕ َالحّّٚــٕ الــيت     

 زانت ضاٙدٔ أتها٘ تسضّحًا يف زُ  املدِهٕ املهُزٔ. 

َزثسٔ الّها ّع  متّصت املدِهٕ املهُزٔ  املاضْ  ُدسٔ املّاٍ الططسّٕ َادتُدّٕ

تدنْ الُخْ الحّٚـْ  ٘ اطتُٗ املعّػٕ َ، إ  أى اشعِاع خدع الط اى َازتقاَالعُّى

َ اــا  ــازحٌ اــو  َ يف خ يّــات الــسٓ   اضــتخدام خــاٙس َااــس  لي ّــاٍ يــدز زــحري 

يف ، إضادٕ إىل خُاال أ سٗ تتعيق  ادتاا  َتدنْ نطحٕ يطُ  األاطـاز  املختيإ

زالّــا  ٕ ـادتُدّــ اطتاــا  اطــتُٗ املّــاٍ   يف مجّعًــا  ضــاي ت  الطــهُات األ ــرئ  

 ضط  األز . َا تعاعيا أزثس خو 

ٕ  4662َقــد أغــاز )ارتطّــجل،    يف املّــاٍ ادتُدّــٕ   م( إىل تصاِــد عزخــٕ امليُزــ

 املدِهٕ املهـُزٔ خ ُاـا، َأزـد  ـاى اعرـم يـرٍ املّـاٍ ادتُدّـٕ تعتـرب مـري  ـاذتٕ            

   ٕ  ،ليػس   اضتثها٘ اّاٍ  عض ار از الُاقعٕ يف الطس  ادتهُ ْ البس ـْ اـو املدِهـ

َتعتـرب اهطقـٕ    يْ َ  از اهطقـٕ ايـل َزـْ شتـّ .    ِضا  إلًّا   از املاغْ َ  از خ

زتـــسٗ َاعٓ اذت ـــض يف لحداِـــٕ زت ـــع األضـــّا ( َاملهـــالق ااـــاَزٔ أَ شما ـــٕ )

السزو الػ الْ البس ْ دتحل أزد يْ األخيٖ او زّج تسزّص األا   يف املّـاٍ  

ٕ      ألنًـا ادتُدّٕ  املدِهـٕ املهـُزٔ     تعتـرب َ ،متثـل أ اـض نقطـٕ لحُمسادّـٕ يف املهطقـ

مبا يف   اجتاٍ ارتازر، او زُ  املدِهٕ املهطا ٕملّاٍ ملعرم ا اوسدا لحّعّا  رلك

ذلك اّاٍ األَعِـٕ املُمسّـٕ العـا سٔ لي دِهـٕ َاملّـاٍ الصاٙـدٔ خـو خ يّـات زٓ املـصاز           

    َنُاتذ مطل الرت ٕ َمرييا.
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دس       ى األاـ   التحخسِـٕ اتُـ ٔ يف  عـض املهـالق املهخاضـٕ    ز ا أى غـسَ  ت ُـ

ٕٚ التوـسِف ممـا أعٗ إىل تُضـع        َ ا ٕملدِهٕ زُ  ا ا  املبيقـٕ أَ ضّـ يف غحٌ األزُـ

خـو   َادتهُ ّـٕ الػـسقّٕ الحعّـدٔ نطـحّا    زضُ ات ايسّٕ )ضحخات( يف األخصا٘ ادتهُ ّـٕ  

 .سـعض املُاقع إىل الػسق او خحل خّاملدِهٕ املهُزٔ َاحملّطٕ حبسٔ زي ، َيف  

 نتـائج وتوصيـات:

ضــ و زــدَع الهطــاق  الوــخُز املُخــُعٔ زاضــٕ أى تــحن اــو  ــ   يــرٍ الد  -1

ت ح زت ُخات  خسِٕ زّٙطٕ  إىلمي و تقطّ ًا ي دِهٕ املهُزٔ الع سانْ ل

ــل ال ــااربٓ    يــ7ْ زت ُخــٕ  ــخُز القاخــدٔ القدميــٕ     ــا قح ــُع لعوــس ا َتع

اتعــدعٔ اــو الوــخُز الهازِــٕ َالربزانّــٕ اثــل   ا)الحــالُّشَٓ(، َتػــ ل أنُاخــ

ادتسانّـــت َادتسانُعُِزِـــت َ رتازّـــت َالداضـــّتالسُِلّـــت َا نـــدِصِت َال

 .َالدُِزِت َاعقدات او  خُز ادتا سَ

َزت ُخــٕ الوــخُز الربزانّــٕ )اذتــسات( َتعــُع ليعوــسِو الث تــْ       

 .َيْ ا ُنٕ  ػ ل أضاضْ او الحاشلت َاألندِصِت َالس اخْ

ّات الاتاتّٕ   ُ ّات       َزت ُخٕ السض  ُ ٕ ليعوـس اذتـدِج مبـا يف ذلـك السضـ التا عـ

ٖ املختيإال َاذتو ِاى  ع زاا  اُل  َ) ّهّٕ ٕ )الط َالبضازِ  ) ٕ )الطيتّٕ ِّه  .بس

مـري اُخـُعٔ ضـ و إلـاز الهطـاق      أَ مرييـا  ا قتوـاعِٕ الايصِـٕ    الت عدنات -4

الع سانْ لي دِهٕ املهُزٔ َاحملدع  ارت  الداٙسٓ الثالج، َل و ُِخـد اـُاع   

 ــهاخٕ  يف ًاااضـتخد مي ــو ا أ ـسٗ ذات داٙــدٔ اقتوـاعِٕ زـحرئ    ـخسِٕ  

ٓ     ارتسضــانٕ َاــُاع الحهــا٘     ،َتاضــّظ الطــسق َاملــُاع األَلّــٕ ليعــص  اذتــساز

ٕ   الساـا   عض  خُز الحاشلت َيرٍ املُاع تػ ل َ َاذتوـٖ   ارتػـهٕ َالهاخ ـ

 املتهُخٕ َالطن البضازٓ َمرييا.
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املتــُدسٔ يف املهطقــٕ اذتدِثــٕ ا ضــتااعٔ اــو  عــض املــُاع السضــُ ّٕ   مي ــو -9

ــدٔ   ــهاخّٕ ااّـ ــسا   ـ ــتخدامألمـ ــاز  زاضـ ــاخم )أَ البضـ ــن الهـ ( Clay الطـ

دس  ٕالهاخ  َالساا  ،خيٖ ضحّل املثا يف ضد العاقُ   ٔاملُخُع يف  عـض   خدا املتُـ

 .دـُ  َالقساّـليسوُ  خيٖ اهتدات دخازِٕ لوهاخٕ الطاأل سٗ األَعِٕ 

 ــخُز الحاشلــت ذات ا نتػــاز الُاضــع  عــض أنــُا  ا ضــتااعٔ اــو َمي ــو  -2

ــٕ امل  ــُ  املدِهـ ــُزٔزـ ــٕ  هـ ــُاع أَلّـ ٓ  ، ز ـ ــخس ــُ  الوـ ــاعٔ الوـ ــتخسار اـ   ضـ

Rockwall َ  ٓاـــو أضاضــا  لّــا  اعدنّــٕ اػــتقٕ    ألِت ــُى اــو نطــّذ    الــر

ــٕ ِطـــتخدم َ ،اوـــًُز الحاشلـــت ــا٘ٔ خالّـ ٓ ل  اـ ــساز ــص  اذتـ اع العـ ـُـ ــهاخٕ اـ  وـ

 .ألنٌ ِتس ل عزخات زسازٔ استاعٕ خدا َالوُتْ َملهع انتػاز اذتسِق يف املحانْ

لحاشلــت الاسامــْ ذَ  عٔ اــو  عــض أنــُا   ــخُز ا   ا ضــتاامي ــو َز ــا  -2

هخاضــٕ )َشنــٌ  اّــف  الهطــحٕ إىل زد ــٌ( ز ــاعٔ أَلّــٕ يااــٕ   امل ال ثادــٕ

الــرٓ ِت ّــص  ــُشى أ ــف َنطــحٕ خــص  أزــرب اــو   لوــهاخٕ الطــُ  الربزــانْ

 الطُ  األمسهيت الرٓ ِعت د خيٖ اذتوٖ )أَ الصل (.

َالــيت تتحــع  لاتاتّــٕا السضــُ ّٕ  عــض أنــُا  الوــخُزمي ــو ا ضــتااعٔ اــو  -3

ــص ل ٕ  (au)يساـ ــ ــٕ ادتُّلُخّـ ــٖ ارتازلـ ــد ت طـــرييا  خيـ ــا، َذلـــك  عـ  َلسهًـ

ــتخدااً ٕ   ا ضـ ــان ــهاخٕ ارتسضـ ــاشٔ يف  ـ ــٕ ممتـ ــُاع أَلّـ ــرٍ. ز ـ  زّـــج أى يـ

ٕ     الوخُز َاضـعٕ ا نتػـاز يف    يف املهـالق   مشـا  َمـس  املدِهـٕ املهـُزٔ َ ا ـ

. لسِـق تحـُ  القـدِم    ادتحيّٕ امل تدٔ إىل الػ ا  او خحل أزـد، َخيٖ خـان  

مــري اتدانطــٕ، غــراِا َزحــات  ــخسِٕ ت زــم اــو خُز َتت ــُى يــرٍ الوــ

  .نتدت خو إخاعٔ تسضّجل اُاع  سزانّٕ قدميٕ ات طسٔ

 ـاذتٕ  د الحّضـا  ـالسضُ ّات الهاخ ٕ اذتدِثٕ املُخـُعٔ يف ضـ  الرت ٕ َتعترب  -4

ٕ وــهاخلز ــُاع أَلّــٕ َيــْ مــري اهاضــحٕ  .ل ضــتخدااات الصزاخـــّٕ  خ ُاــا

البضـاز املُخـُعٔ دًّـا    الطـن أَ  نطـحٕ   َذلـك  طتاـا   أَ القساّـد،  الطُ  
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األاس الرٓ مي و أى ِـإتس ضـيحا    .ال يظاقازنٕ اع ازتاا  ايسُظ يف نطحٕ 

 خيٖ قُٔ متاضك املهتذ  عد التوهّع َازت ا  ظًُز تػققات دٌّ.

إغـعاخْ لهػـا  اطّادّـٕ أغـعٕ خااـا ِػـ ل       تهاّـر اطـ    نُ ْ  ضـسَزٔ   -5

ي دِهـــٕ ضــ و ستـــّ  الهطـــاق الع سانـــْ ل أنـــُا  الوـــخُز املهتػـــسٔ  شتتيــف 

 يف املهطقَٕحتدِد اطتُِاتٌ املػع قّاع تسزّص الساعَى املهُزٔ، إضادٕ إىل 

ــا  ل ٍليتازــد اــو خــدم جتــاَش   َ ا ــٕ يف زــُ    ،يســدَع املطــ ُ   ًــا خاملّ

ألسا  املدِهٕ املسزصٓ َيف ستّ  خااعٕ لّحـٕ َزُ  زتسٗ َاعٓ العقّق َ

الـساعَى مـاش   خدِس  الرزس أى  اجتاٍ الػ ا  زتٖ ضد الحّضا. َل أزـد َخح

ــا خــو خــدع اــو        ــٖ  ــسٕ اقنطــاى، ِهحعــج لحّعّ ــاتري  طــري خي ــٌ ت اػــع، ل

الرتازّجل الوخسِٕ اليت مي و أى ت ُى قسِحـٕ اـو  عـض اهـالق التُضـع      

 اُاع الحها٘.  عض الع سانْ زُ  املدِهٕ املهُزٔ أَ تد ل يف ا ُنات

زتيـك املُخـُعٔ   الوخُز ادتسانّتّــٕ   نُاتذ ت طرياضتخدام دم نُ ْ  ع -6

يف اــو زّــج الرتزّــجل ادتُّلــُخْ  يف خحــل مجـــٕ أَ يف ادتحـــا  امل اتيــٕ لــٌ  

ـــُِٕ األز    ـــد َتطــ ــ ومتًّــ ــ ضــ ــ ة  اتشتططــ ــع الطــ ــجلَ ،التُضــ  جتهــ

ألى  ايصٔ أَ اـُاع الحهـا٘ األ ـسٗ.   يف  ـهاخٕ ارتسضــانٕ ادتـ   أِضا  اضتخدااًا

تت ّـص  طــُِات إغــعاخّٕ    الـيت  اذت ضّٕ الهازِٕ الوخـُز رب او ادتسانّت ِعت

  .استاعـٕ نطحّالحّعّٕ 

 7العي ّـٕاملساخـع 

ّـ  (7م4669،  )الػهطْ ، أمحـد ست ـُع ضـيّ اى    -1 ُلُخّٕ الـدز  العس ـْ،   ـخ

 . خدٔ ،خحد العصِص عٕ امليكـخااس العي ْ، ـالهػالثانّٕ، اسزص الطحعٕ 

 م(7 1665) ،، اوطاٖ ست دالسَِثْ، ست د أمحد  َ  ُخيْ -4
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ــ      ــٕ املهــ ــٕ    ُزٔ،املدِهــ ــٕ خي ّــ ــٕ(. عزاضــ ــٕ الطحّعــ ــاى، )الحّٚــ ــٕ َاقنطــ الحّٚــ

 ستّ  ٕ،زيّٕ الرت ّٕ،

  إ دازات الهاعٓ األع ْ يف املدِهٕ املهُزٔ.او ، خااعٕ لّحٕ     

ا جتـاٍ العـام لتـُش  امليُزـٕ يف املّـاٍ       م(46627ارتطّجل، زااد اُضٖ، ) -9

ــٕ املهــُزٔ.  ّٕ  ادتُدّــٕ الطــطس  ــٕ اسزــص حبــُح   املدِه ــٕ  زتي َعزاضــات املدِه

 يـ(. 1243ز ّع األَ  )-املهُزٔ، العدع الثانْ خػس، ستسم

أليظ امل ي ٕ العس ّـٕ الطـعُعِٕ، َشازٔ التعيـّم العـالْ، الطحعـٕ األَىل7       -2

 م.1666

ُزٔ، اــو إ ــدازات ـأليــظ املدِهــٕ املهــ (16527ا ــْ، ست ــد غــُقْ، ) -2

 ُع، قطم ادتبسادّا.عـٕ امليك ضـخااع

6- Claude Pellaton, (1981):  Geologic Map of the AlMadinah,  Sheet 

24D,  Scale: (1:250,000). 
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